
UMA RECEITA DE VIDA 

 

             Richard Simonetti escreveu um livro entitulado “Uma Receita de Vida”. Nessa obra ele 

enfatiza que nossa mente é um dínamo, isto quer dizer que a nossa mente produz energia. 

De acordo com o nosso pensamento será a energia que emitimos, e elas têm substância, 

forma, cor e densidade. 

            Pensamentos bons, vibrações leves, luminosas. 

            Pensamentos maus, vibrações pesadas, escuras. 

            Segundo o autor é importante que analisemos a qualidade da energia que estamos 

gerando, devemos fazer uma auto-analise: eu sou sombra ou sou luz? Há  quatro pontos de suma importância para que cada um de nós 

reflita se a nossa visão é escura ou iluminada. São eles: Vida - Morte – Enfermidade – Futuro. 

            Vivemos em um ambiente urbano carregado de uma energia que é escura, pesada e densa, pois, nós os moradores nos 

preocupamos muito em comer, dormir, vestir, trabalhar, procriar e divertir-se. Há pouca reflexão sobre: o que viemos fazer aqui na 

Terra? 

            Se partirmos da propositiva de: somente o bem pensar / somente o bem praticar , o nosso Planeta estaria em 

um outro padrão vibratório, contudo, não é uma prática que seja fácil de ser executada, visto que, estamos mais familiarizados com o 

mal do que com o bem.Talvez, se tivermos um roteiro para nos apoiar como uma receita,  digamos: Uma receita de vida. 

            Richard deixa claro no livro que a receita não é dele. Refere-se à escritora americana Nardi Reeder Campion, que relata num 

artigo, edificante experiência sob sugestivo título: “É fácil ser feliz” 

            Reporta-se a uma época difícil da sua vida que se sentia solitária, deprimida. Certamente por influência dos benfeitores 

espirituais, certo dia, Nardi, arrumando alguns pertences encontrou o diário da sua tia Grace a qual Nardi conhecera. Lendo o diário veio  

saber que a tia Grace teve um grande amor, mas não chegaram a constituir um lar porque ele veio a falecer em um acidente. A tristeza 

foi imensa e ela ficou a meditar o que poderia fazer para que sua vida não fosse de amargura. Orou e pediu ajuda a Deus. Inspirada pelo 

mentores amigos, compôs a receita salvadora para nortear a sua existência, seis regrinhas simples: 

1 – Fazer algo por alguém. (algo simples como um sorriso, um telefonema para saber se pessoa está bem, um chá, um bom dia 

alegre ...) 

2 – Fazer algo por si mesma. (reformar uma roupa, tomar um banho relaxante, fazer as unhas,  ouvir as músicas que gosta ...) 

3 – Fazer algo que não tenha vontade, mas deve ser feito.(fazer uma limpeza nos armários e gavetas, tarefas 

domésticas ...) 

4 – Fazer um exercício físico.(caminhada, dança, academia, jogar basquete, vôlei, futebol ...) 

5 – Fazer um exercício mental. (ler bons livros, fazer palavras cruzadas, fazer um curso, escrever poesias ...) 

6 – Orar, agradecendo a Deus a dádiva da existência.(buscar um lugar onde possa estar bem tranqüilo e fazer a 

sua prece agradecendo a Deus) 

            Nardi tomou para si a Receita de Vida da tia Grace e a sua existência passou a ter outro significado para ela mesma. 

            Geralmente imaginamos o missionário como um espírito superior em trânsito na carne para grandiosas realizações em favor do 

progresso humano. 

            Na realidade, somos todos missionários, pois, ninguém está na Terra em viagem de férias. Todos temos algo a fazer, relacionado 

com a família, a profissão, a sociedade, a religião ... 

            O grande desafio é florescer onde estamos plantados, cumprir o que viemos fazer neste mundo. 

            Para tanto, a oração ardente, de quem reconhece a presença de Deus e agradece a bênção da vida, é fundamental, oferecendo-

nos o dom mais precioso – a segurança de viver, com a consciência de que, como dizia o apóstolo Paulo, se Deus estiver conosco, 

ninguém estará contra nós. 

            Podemos viver como quem cumpre uma receita? Depende do que cada um quer fazer consigo mesmo. 

 

Que Deus nos abençoe !!!!!! 


